
 "פילוסופיה יהודית" -ישראל תמחשבמגמת 

 :..."המגמה בשבילי היא" -תלמידים כותבים

 ?מה זה בכלל מחשבת ישראל

יהודיים החשובים ביותר -והטקסטים היהודיים והלא בשיעורי מחשבת ישראל לומדים להכיר את ההוגים, הפילוסופים

 , ולבדוק מה אנחנו חושבים/ות על כל זה.בהיסטוריה שלנו

 .על נפש האדם, על השאלה ׳מיהו יהודי?׳ ועוד ,לומדים מה החכמים והחכמות חשבו על מוסר, על אהבה וזוגיות

 ם.וסרטים ישראלינלמד להכיר טקסטים פילוסופיים, סיפורים ומשלים, שירים 

 ...ננסה להבין איך כל זה קשור אלינו –אבל הכי חשוב 

 מה הופך אותנו למי שאנחנו?

 ?לחיים שלנוהאם יש מטרה 

 ?מה אני יכולה לעשות כדי להיות אדם טוב יותר

 ?האם יש אלוהים

 ?למה יש רוע וסבל בעולם

 ?מה התפקיד שלי בעולם הזה

 

 ?מה המטרה בכלל

המטרה היא ללמוד להתמודד עם טקסטים מגוונים, הן באופן עצמאי והן בעבודה בקבוצות תוך לימוד בחברותא 
, המאפשרים בירור מעמיק של מרכיבי הזהות ואישיים אקטואליים ,יםינטוושל נושאים רל)בקבוצות קטנות או בזוגות( 

 . בעיקר נדבר על עצמנו, העולם, ונציע רעיונות מעניינים שלא חשבנו עליהם לפני.האישית, הישראלית והיהודית שלנו

 

  שאלות ששואלים אותנו

 ?מהו מבנה המגמה

מחומר הלימוד )יחידה וחצי( הם במסגרת בחינת  30%במחשבת ישראל רק וחצי.  יחידות על פני שנתיים 5במגמה עושים 

 בגרות חיצונית)!(, וכל שאר יחידות הלימוד נבנות ומעוצבות על פי שיקול דעתם של מורי המגמה. 

 ?ואיך נבחנים

בודות להגשה, נעשה מבחנים, ע -והפנימית, ישנה יחידה של הערכה חלופית. בנוסףמלבד בחינת הבגרות החיצונית 

 עבודות יצירה ומחשבה עצמאית.

 אמרו לי שבעיקר מדברים בשיעורים, מתווכחים ומשוחחים. זה נכון?

זה כמעט נכון. בשיעורים גם כותבים, עושים דפי עבודה ולומדים בצורה ״רגילה״. אבל מחשבת ישראל זה מקצוע שאי 

לריב. הנושאים מעניינים, וכשלומדים פילוסופיה צריך , להתווכח ולפעמים גם ממש לשוחחאפשר ללמוד אותו מבלי 

 !להתווכח על דברים

 ?למה אני בכלל צריך ללמוד את זה. אני לא דתי, ו/או לא מאמין באלוהים

בעוד שחלקם כן. אבל חשיבותה וייחודה של  -זה בסדר גמור, גם חלק מהמורים לא דתיים וחלקם לא מאמינים באלוהים 

ואוסף הלכות וחוקים,  לא כדת, ישראל״ היא ההבנה והחיבור המעמיק ליהדות בהיבט הרחבהלמידה במגמת ״מחשבת 

 .אלא כתרבות שהיא חלק מאתנו ואנחנו חלק ממנה, ועל מנת להקנות כלים חיוניים לחיים, מעבר לרכישת ידע

  

 ידע לחיים הבחירה הכי טובה שלי בבית בירם
המקום להביע את דעותיי וגם לשמוע 

 דעות מעניינות של אחרים
לפתוח את הראש 
 לרעיונות חדשים

מקצוע מרתק ומדהים שכל שיעור לומדים 
 משהו חדש ומעניין

 שיעור כיפי ומלמד
אחלה דרך להעביר את התיכון 

 בלימודים מעניינים
 המקום לביטוי עצמי



 הנושאים שנתעמק בהם

 

 אהבה, זוגיות ומיניות במחשבה היהודית

והזוגיות, שהוא מעניין ורלוונטי ביותר לכולם ובמיוחד מעבר לעיסוק בנושא האהבה 

לתלמידים בגיל ההתבגרות, ספר זה משמש גם כמבוא נרחב להשתלשלות המחשבה 

היהודית לדורותיה )ממחשבת המקרא ועד הגות זמננו(, כיוון שפרקי הספר בנויים 

ת באופן כרונולוגי תוך הדגשת התפתחות המחשבה בסוגיה הנדונה לאורך תקופו

 .שונות ומזוויות ראיה שונות

 

 במחשבת ישראל״הטוב והרע״ 

 נשאל את עצמנו שאלות גדולות, כמו:

 למה יש רע בעולם, והאם בכלל ייתכן עולם שכולו טוב? 

 האמנם ״יצר לב האדם רע מנעוריו״, או שהוא לומד להיות כזה? 

  אדםעל האל או על בני  -על מי מוטלת האחריות לזוועות הנעשות בעולם?  

 אפשר להמשיך ולהאמין באל אחרי אושוויץ איך? 

 כיצד יוכל אדם להתמודד עם הרע בחייו?  

 

שאלות מעין אלו ורבות אחרות בסוגיית הטוב והרע העסיקו גדולי רוח, כמו גם בני אדם מן השורה, בכל הזמנים ובכל 
יהודים לאורך ההיסטוריה עם סוגיה זו,  התרבויות. ביחידה זו נפתח צוהר להתמודדותם העיונית והקיומית של הוגים

 .תוך גיבוש הדעה האישית והעצמאית של כל אחד מאיתנו

 

 שמונה פרקים לרמב"ם -פילוסופיית ימי הביניים

״שמונה פרקים״.  -לומדים את הגות ימי הביניים באמצעות ספרו הפילוסופי של הרמב״ם 

הודית, והוא מהווה )כמו הרבה ״שמונה פרקים״ הוא טקסט קלאסי ומאוד ידוע בהגות הי

 :טקסטים גדולים( צומת של נושאים ובעיות מתחומים שונים

 ., פסיכולוגיה, מטאפיזיקה, תיאולוגיה ועודמוסר

על טבע האדם, נפשו, הספר ״שמונה פרקים״ מזמן עבורנו דיון בשאלות פילוסופיות מגוונות 

 חייו ותפקידו בעולם.

 

 ?רגע, ומה עוד

המגמה מהווה חממה למנהיגות צעירה. התלמידים לומדים רטוריקה ורוכשים כלים ומיומנויות, כגון 

טענת טיעונים, הצגת עמדות ודיבור מול קהל. בנוסף, התמודדות מעמיקה עם חשיבה ביקורתית, 

נושאי הלימוד במגמה מסייעת לתלמיד בפיתוח החשיבה, בשיפור מיומנויותיו בעבודת צוות, 

 .ותו החברתית וכן בחיזוק רגישותו לזולת ותרומתו לקהילהבמעורב

 

 

 החכמה האמיתית והיחידה היא"

 "לא יודע כלום לדעת שאתה

 (סוקרטס)

 


